
Quinta - feira Santa

(Mc. 14, 1-15, 47)

“Bendito aquele que vem em
nome do Senhor. ”
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Irmãos, vinde todos: o Pai por vós chama
Vinde à ceia que há lugar também para vós.
Irmãos, vamos todos: o Pai por nós chama
Vamos à ceia que há lugar também para nós.

1.Ao novo banquete Deus chama os filhos seus;
O Pão e a Palavra, eis a graça do Senhor.

2.O pão é o Cristo, o vinho, sangue Seu;
Alegres nós vamos para a Ceia do Senhor.

3.Em volta da mesa o amor aumentará:
O Corpo de Cristo num só corpo nos fará.

Senhor Jesus, Tu és a luz do Mundo
Dissipa as treva que me querem falar.
Senhor Jesus, és luz na minh´alma;
Saiba eu acolher o Teu amor.

Dona la pace Signore a chi confida in te.
Dona, dona la pace Signore, dona la pace

Deus é amor.
Atreve-te a viver por amor.
Deus é amor, nada há a temer.

 

 



OfertórioOfertórioOfertórioOfertórioOfertório

ComunhãoComunhãoComunhãoComunhãoComunhão

Pai NossoPai NossoPai NossoPai NossoPai Nosso

Santo:Santo:Santo:Santo:Santo:

AclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamação
Gesto da PazGesto da PazGesto da PazGesto da PazGesto da Paz

Glória a Ti, Senhor, Salvador do mundo.
Glória a Ti, Senhor.

Nem só de pão vive o homem
Mas de toda a palavra que vem da boca de Deus.

SúplicasSúplicasSúplicasSúplicasSúplicas
Escuta Senhor a nossa oração

Zé Vieira

Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.  (bis)

GlóriaGlóriaGlóriaGlóriaGlória

1.Nós Te louvamos e Te bendizemos,
Te adoramos e glorificamos,
Te damos graças, Senhor

2.Senhor Jesus, Filho Unigénito
Senhor Deus, Cordeiro de Deus,
Filho de Deus nosso Pai.

3.Tu que tiras o pecado do mundo,
Tu que estás à direita do Pai,
Tem piedade de nós.

4.Só Tu és Santo, só Tu o Senhor,
Tu altíssimo, Jesus Cristo,
Na glória de Deus Pai.

Homilia lava-mãosHomilia lava-mãosHomilia lava-mãosHomilia lava-mãosHomilia lava-mãos

Perdão Senhor (2x) (cantado)

Uma espiga dourada p’lo sol,
Cacho de uvas que um homem cortou,
Se convertem p’ra nós em pão e vinho de amor,
No Corpo e Sangue do Senhor. X2

1.Comungamos a mesma comunhão,
Somos trigo do mesmo semeador,
Um moinho, a vida nos tritura com dor,
Deus nos faz Eucaristia no amor.

2.Como grãos que fazem um só pão,
Como notas do mesmo cantar,
Como gotas de água que se fundem no mar,
Os cristãos um só corpo vão formar.

3.Vão sentar-se à mesa de Deus,
Como filhos, Seu pão comungar;
Numa mesma esperança caminhando irão,
E na vida como irmãos se hão-de amar.

Santo, Santo, Santo, é o Senhor, Deus do universo,
Cheios estão os céus e a terra,
Da Tua glória, hossana!

Hossana, hossana, hossana, nos céus.   (2x)

Bendito o que vem em nome do Senhor,
Hossana nas alturas, hossana!

Hossana, hossana, hossana, nos céus.   (2x)

Tenha a paz em Deus, irmão,
Tenha a paz em Deus, irmão,
Tenha a paz consigo,
Com seus amigos e seus irmãos.

Vinde à Ceia do Senhor!
Vinde ao banquete dos pobres,
Convidados do Senhor!

1.Eis a Ceia do Senhor!
Eis o Pão  que os anjos comem
Transformado em Pão do homem.
Eis a Ceia do Senhor!

2.Eis o Corpo do Senhor
Repartido em Sacramento.
Do peregrino sustento.
Eis o Corpo do Senhor!

3.Eis o Sangue do Senhor
Derramado sobre o Mundo
Em sinal de Amor profundo.
Eis o Sangue do Senhor!

4.Eis a Vida do Senhor.
Pão do Céu que nos dá Vida
E conserva a Igreja unida.
Eis a Vida do Senhor!

Ó verdadeiro Corpo do Senhor.
Nascido para nós da Virgem Mãe,
Penhor da eterna glória prometida.
Ó verdadeiro Corpo do Senhor.

Adoração ao SantíssimoAdoração ao SantíssimoAdoração ao SantíssimoAdoração ao SantíssimoAdoração ao Santíssimo

1.O cordeiro de Deus oferecido
A Seu eterno Pai em sacrificio,
Morre na Cruz para salvar o mundo

2.Do lado aberto corre sangue e àgua,
E o discipulo amado é testemunha
Desta fonte de graça e de ternura.


